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MÅTTANPASSADE
GLASVÄGGAR

INDUSTRIVÄGG
SKJUTDÖRRAR, GÅNGDÖRRAR & FASTA PARTIER

Överljus

Mötesparti

EXPODULS GLASVÄGGAR
Vi erbjuder måttanpassade glasväggar med
fasta eller skjutbara alternativ. Välj även enkel
och dubbel slagdörr till din glasvägg.

Övre spårprofiler
HS 2
Bredd = 38 mm
Används till 1-delade partier med
förlängda skenor, samt till fasta partier.

HS 3
Bredd = 55 mm
Används till 2- och 3-delade partier.

HS 4
Bredd = 80,5 mm
Används till 4-delade partier.

Nedre spårprofiler - Hög tröskel
HS 2
Bredd = 38 mm, höjd = 25 mm
Används till 1-delade partier med
förlängda skenor,samt till fasta partier.

GLAS & FYLLNINGAR
Vi levererar partier med 4 mm fyllningar. Dessa kan bestå av:
Floatglas-vanligt glas. Härdat glas-säkerhetsglas, smulas
vid krossning. Energiglas- isolerande, begränsar
immbildning. Spegelglas- naturellt eller färgat alternativ.
Laminat- täckande fyllning. Mot förfrågan kan partier även
förses med andra typer av fyllningar.
SPRÖJS

BS 3
Bredd = 88 mm, höjd = 25 mm
Används till 2- och 3-delade partier.

BS 4
Bredd = 113,5 mm, höjd = 25 mm
Används till 4-delade partier.

Nedre spårprofiler - Låg tröskel
TS 3

Delningsspröjsar kan väljas till efter önskemål. Antalet
horisontella och vertikala spröjsar är fritt valbart. Exempelvis
kan olika typer av kors-spröjsade fönster och dörrar
beställas. Spröjsens bredd är 25 mm. Även placeringen av
dessa är fritt valbart. För horisontella spröjsar önskar vi
måttet från golv till överkant spröjs. Detta mått benäms då
som spröjsmåttet.

Bredd = 70 mm, höjd = 10 mm
Används till 2-och 3-delade partier.

TS 4
Bredd = 95,5 mm, höjd = 10 mm
Används till 4-delade partier.

Fasta partier

25

Bredd = 46 mm
Används till fasta fönster.

25

HVF

BA

spröjsmått

Bredd = 50 mm, höjd 30 mm
Används till fasta fönster och bröstningar.
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Överljus

Dubbel slagdörr
KOMBINATIONSMÖJLIGHETER
Expoduls industriväggar har en mängd möjligheter att
skapas helt unikt samt måttanpassat.
Fasta glaspartier kan beställas antingen som enkla
partier, eller tillsammans med gångdörrar och
skjutdörrar. De fasta partierna används i det här fallet
som sidoljus eller överljus.
Skjutbara dörrar kan kombineras från 1-4 delade partier.
Endelat då man vill skjuta luften förbi öppningen och
parkera den exempelvis innanför en vägg, skjutdörr med
förlängd spårskena. Partierna kan tandas på
spårprofilerna antingen som högeröppning, med den
innersta dörren till höger, eller som vänsteröppning med
den innerst dörren till vänster. Även mötesöppningar kan
fås. Det innebär att dörrarna öppnas från mitten och
skjuts åt båda kanterna. Dessa kan kombineras från
1+2-delat till maximalt 4+4-delat.

Glasväggar för inomhusbruk med trendig industridesign.
Kombinera fasta glaspartier med skjutbara dörrar eller
gångdörrar.
Få en snygg detalj i hemmet som samtidigt används som
en smart rumsavskiljare. Vi använder oss av smäckra
aluminiumproler med valfri 4mm fyllning.

INDUSTRIVÄGG MED SLAGDÖRR
Vi har tagit fram ett koncept för slagdörr gjord av enkla
aluminiumprofiler ur vårt enkelglassystem Solo. Dessa geras
i hörnen och anpassas med spröjs på samma sätt som den
övriga konstuktionen.
Du har möjlighet att välja en enkel eller dubbel slagdörr.
Båda alternativen är försedd med handtag och hakregellås.
Till vår dubbeldörr medföljer även färdigmonterade kantreglar
för att enkelt låsa en dörr i stängt läge.
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Öppningsvarianter
Enkelöppningar

Mötesparti

2-delat

3-delat

4-delat

INDUSTRIVÄGG MED SKJUTDÖRRAR
Välj själv öppningssida på glaspartiet. Det menas att ett högeröppnat parti har
den innersta luckan åt höger. Detta väljs med tanke på uterummets utformning
eller partiets placering. Självklart är skjutpartiet öppningsbart åt båda hållen,
men benämns med öppningssida för att få partiet efter dina önskemål.
Alla skjutpartier rullar lätt på kullagrade hjul och är försedd med borstlist runt
om hela konstruktionen. Dörrarna hakar mjukt i varandra vid stängning och är
utrustade med diskreta gummibufferts för att undvika irriterande metalljud.

Mötesöppningar

2+1 delat

Samtliga Solo skjutpartier är försedda med våra patenterade
snäpplåshandtag.
3+1 delat

Öppningssidor

2+2 delat

3+2 delat

MÄTNING
Karmhöjden tillåts variera +-3 mm. Används toleransprofiler tillåts en variation
på +15 till -5 mm. Kontrollera först med vattenpass att golvet inte lutar. Mät
sedan karmhöjden mitt i, och vid båda ändar av öppningen. Det minsta måttet
blir ditt karmhöjdsmått. Karmbredden tillåts variera +-9 mm. Kontrollera först att
stolparna är i lod. Mät sedan karmbredden på flera ställen. Din karmbredd blir
idealmåttet mellan ditt största och minsta värde. Om måttavikelsen är större än
+- 9 mm, måste öppningen först korrigeras.

3+3 delat

4+4 delat
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Öppningsvarianter
Vänsteröppning

SKJUTDÖRRAR MED FÖRLÄNGD SPÅRSKENA
Denna snygga industrivägg är ett skjutparti med förlängd spårskena samt
korsspröjs för att få ett trendigt industriellt uttryck samt gott om ljusinsläpp.
Glasväggen kan enkelt måttanpassas samt att du även kan välja mellan våra
tre standardkulörer, vit, svart eller natur utan extra kostnad. Andra RAL-kulörer
offereras självklart efter förfrågan såsom specialnyanser och dyl.

1-delat

Glaspartiet är gjort av våra underhållsfria aluminiumproler samt härdat 4 mm
glas. Skulle du vilja byta ut fyllningen är det inga problem då vi även erbjuder
bla, spegelglas, frostat glas och heltäckande skiva.
2-delat

2-delad skjutparti m. förlängd spårskena
Karmöppning

Ute

Högeröppning

3-delat

Inne

Längd spårskena

4-delat

Skjutpartiet rullar lätt på
kullagrade hjul och är
försedd med borstlist runt
om hela konstruktionen.
Dörrarna hakar mjukt i
varandra vid stängning och
är utrustade med diskreta
gummibufferts för att
undvika irriterande
metalljud.

Partiet skjuts
förbi dörröppningen
och dolds bakom
väggen.

Högeröppning

1-delat

2-delat

3-delat

4-delat

Kan även beställas som
mötesparti.
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FAST GLASPARTI
Fasta industriväggar med exempelmått,
Härdat enkelglas 4mm samt
glasdelande spröjs.

Karmbredd (mm)

700

800

900
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Karmhöjd (mm)

Pris inkl. moms

2000

5248;-

2100

5349;-

2200

5449;-

2300

5550;-

2400

5654;-

2000

5401;-

2100

5503;-

2200

5604;-

2300

5708;-

2400

5808;-

2000

5558;-

2100

5661;-

2200

5761;-

2300

5863;-

2400

5963;-

FAST GLASPARTI
Fasta industriväggar med exempelmått,
Härdat enkelglas 4mm samt
glasdelande spröjs.

Karmbredd (mm)

1000

1100

1200
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Karmhöjd (mm)

Pris inkl. moms

2000

5711;-

2100

5816;-

2200

5916;-

2300

6016;-

2400

6123;-

2000

7723;-

2100

7865;-

2200

8010;-

2300

8153;-

2400

8298;-

2000

7876;-

2100

8020;-

2200

8168;-

2300

8313;-

2400

8455;-

Expodul Uterum
Huvudkontor, Utställning
Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum
Tel: 0380-377 130
info@expodul.se
www.expoduluterum.se

Kontor, Utställning
Järnyxegatan 3 Fosie, 213 75 Malmö
Tel: 040-6084140
infomalmo@expodul.se

Expodul Uterum

Expodul.Uterum

INDUSTRIVÄGG
SKJUTDÖRRAR, GÅNGDÖRRAR & FASTA PARTIER

